ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ο Θανάσης Κασαμπαλής γεννήθηκε και μεγάλωσε στην
Αλεξανδρούπολη του νομού Έβρου. Ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα το
1970 στον Εθνικό Αλεξ/πολης του οποίου υπήρξε βασικό στέλεχος μέχρι το
1990. Συμμετείχε σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις του συλλόγου (που
αγωνιζόταν όλα αυτά τα χρόνια στην Α' Εθνική κατηγορία). Συνέχισε και
έκλεισε την καριέρα του στη Γ.Ε.Αλεξ/πολης ως παίκτης και προπονητής
από το 1990 ως το 1994. Υπήρξε δυο φορές Πανελληνιονίκης (1974-750),
με τη σχολική ομάδα της Αλεξ/πολης, και με την εφηβική ομάδα του Εθνικού (1976). Έχει 14
επίσημες συμμετοχές με την Εθνική εφήβων και 16 με την Εθνική ανδρών. Ως προπονητής
εργάστηκε στον "Α.Ο.Ορεστιάδας" 1981-1983. Από το 1986 ως το 1998 υπήρξε Περιφερειακός
Ομοσπονδιακός προπονητής του Κλιμακίου Θράκης αναδεικνύοντας πολλά μεγάλα ονόματα του
Ελληνικού Βόλεϊ (Δεληκώστας, Γκιούρδας, Σιδηρόπουλος, Παπάζογλου, Κεμανετζής, Μποζίδης,
Αμαξόπουλος, Ανδρεάδης κλπ). Το 1989-1990 ήταν προπονητής του Εθνικού Αλεξ/πολης στην Α1
Εθνική κατηγορία. Το 1991 ήταν B΄ προπονητής της Εθνικής ομάδας Γυναικών και Α' προπονητής
Εθνικής ομάδας Νεανίδων και το 1992-1993 προπονητής της Νίκης Αλεξ/πολης, στην Α1 Εθνική
κατηγορία γυναικών. Το 1998 ήταν προπονητής της Εθνικής ομάδας Παμπαίδων. Το 2008-09 ήταν
προπονητής στις κορασίδες-παγκορασίδες της Νίκης Αλεξ/πολης. Το 2012 Πανελληνιονίκης με
την εφηβική ομάδα του Εθνικού Αλεξ/πολης, του οποίου είναι και φέτος τεχνικός διευθυντής και
προπονητής των αναπτυξιακών του τμημάτων.
Αποφοίτησε από την Ε.Α.Σ.Α. Θεσ/νίκης το 1979 με άριστα στο πτυχίο και στην Ειδικότητα
Βόλεϊ. Το 1981-1986 εργάστηκε στη Β΄ βάθμια εκπαίδευση. Μέχρι το 1987-1991 αποσπάσθηκε
στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θράκης όπου εκλέχθηκε σε θέση Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού. Το 1998
ολοκλήρωσε με άριστα την Διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Προσδιορισμός των
μορφολογικών, κινητικών, μεταβολικών χαρακτηριστικών και της έντασης στον αγώνα επίλεκτων
αθλητών της πετοσφαίρισης» και το 1999 εκλέχθηκε μέλος Δ.Ε.Π. Σήμερα είναι επίκουρος
καθηγητής. Στη συγγραφική του δραστηριότητα περιλαμβάνονται το βιβλίο Πετοσφαίριση με την
Ελένη Ζέτου, εκδόσεις Τελέθριον, οι διδακτικές σημειώσεις "πετοσφαίριση Ι και II" για τους
φοιτητές/τριες του Τ.Ε.Φ.Α.Α. και οι "πετοσφαίριση VII και VIII" για τους φοιτητές/τριες της
ειδικότητας Βόλεϊ. Έχει 28 δημοσιεύσεις σε έγκυρα Ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά
καθώς και περί τις 70 επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια της Ελλάδος και του εξωτερικού.
Είναι κριτής του περιοδικού «Άθληση και Κοινωνία» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θράκης. Έχει
παρακολουθήσει πολλά διεθνή και Ελληνικά σεμινάρια ενώ έχει διδάξει σε πληθώρα σεμιναρίων
του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης (Σ.Ε.Π.ΠΕ), των Τ.Ε.Φ.Α.Α., της Κεντρικής
επιτροπής Αθλητικών τάξεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ., του Συνδέσμου Καθηγητών Πετοσφαίρισης
(Σ.ΚΑ.Π.), καθώς και του Συνδέσμου Κυπρίων προπονητών Πετοσφαίρισης. Είναι μέλος του Δ.Σ.
του Σ.Ε.Π.ΠΕ. για τρίτη συνεχόμενη θητεία. Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Ο γιός
του υπήρξε βασικός πασαδόρος των Εθνικών ομάδων παίδων και εφήβων, ενώ από πέρυσι είναι ο
βασικός πασαδόρος του Εθνικού Αλεξ/πολης.

